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PENERAPAN METODE KETELADANAN DALAM PEMBINAAN AKHLAK 
SANTRI DI PONDOK PESANTREN  

WALISONGO LAMPUNG UTARA  
 

ABSTRAK 
 

 

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan tradisional Islam untuk 
mempelajari, memahami, mendalami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam 
dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman prilaku sehari- hari. 
Pondok pesantren didirikan karena adanya tuntutan zaman, hal ini dapat dilihat dari 
perjalanan historisnya, bahwa pesantren dilahirkan atas kesadaran kewajiban dakwah 
Islamiyah, yakni menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam, sekaligus mencetak kader-
kader ulama’ dan da’i dengan menjunjung tinggi akhlakul karimah. Dengan berkembangnya 
zaman, maka semakin berkembang pula teknologi dan modernitas dari berbagai lini, yang 
menyebabkan lunturnya peran seorang santri terutama dalam hal akhlakul karimah dalam 
kehidupan sehari-hari. Dari sanalah kami mencoba untuk meneliti metode yang digunakan 
Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara dalam membina akhlakul karimah para 
santrinya ditengah perkembangan zaman saat ini. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang : Bagaimana penerapan metode 
keteladanan dalam pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Walisongo Lampung Utara, 
Serta Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan metode 
keteladanan dalam pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Walisongo Lampung Utara. 
Kegunaan penelitian ini adalah dengan mengetahui metode keteladanan yang diterapkan di 
pondok pesantren Walisongo Lampung Utara akan menjadi Feedback terhadap pondok 
pesantren Walisongo dan merupakan sumbangsih pemikiran dalam meningkatkan kualitas 
pondok pesantren Walisongo Lampung Utara sebagai salah satu pondok pesantren yang tetap 
survive di era globalisasi sekarang ini. 

Populasi dalam penelitian ini adalah pengasuh pondok pesantren, kepala pondok 
pesantren, pengurus dan seluruh santri MA dan MTs Plus Walisongo Lampung Utara, 
sedangkan sampel penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel snowball 

sampling yaitu satuan sampling dipilih atau ditentukan berdasarkan informasi dari responden 
sebelumnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu suatu 
penelitian yang dilakukan dengan cara penulis langsung terjun ke lapangan untuk 
memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Data yang diperoleh melalui 
observasi dan beberapa metode pendukung yaitu metode interview (wawancara) dan 



 

  

 

 

dokumentasi guna melengkapi data penelitian dalam pemecahan masalah. Adapun dalam 
menganalisa data digunakan metode berfikir induktif. 

Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan metode observasi, 
interview, dan dokumentasi yang penulis peroleh dari pengasuh, kepala pondok, pengurus 
(ustadz) dan santri, maka peneliti temukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian 
ini, yang dapat disimpulkan sebagai berikut “bahwa penerapan metode keteladanan yang 
dilaksanakan di podok pesantren Walisongo Lampung Utara berjalan dengan efektif, hal ini 
disebabkan bukan hanya keteladanan dalam ibadah saja, melainkan terdiri dari beberapa 
qudwah (keteladanan), yaitu Qudwah Al-Ibadah, Qudwah Zuhud, Qudwah Tawadhu’, 

Qudwah al Karimah , Qudwah Syaja’ah, Qudwah al Quwad al Jasadiyah, Qudwah al Hasan 

al Siyasah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

APPLICATION OF EXAMPLE IN EXAMPLE IN THE DEVELOPMENT OF 
SANTRI RESULTS IN PONDOK PESANTREN WALISONGO NORTH 

LAMPUNG  
 

ABSTRACT  
 

Boarding schools are traditional Islamic educational institutions  to learn, understand, 

explore, live and practice the teachings of Islam by emphasizing the importance of religious 

morals as a guide to daily behaviour.  Islamic boarding schools were established because of 

the demands of the times, this can be seen from the historical journey, that boarding schools 

were born out of the awareness of the obligation of Islamic da'wah, namely spreading and 

developing Islamic teachings, as well as printing cadres of ulemas' and preachers by 

upholding the morals of morality.  With the development of the times, the technology and 

modernity of various lines are also increasingly developing, which causes the fading of the 

role of a santri, especially in terms of moral behavior in daily life.  From there we tried to 

examine the method used by Walisongo Islamic Boarding School in North Lampung in 

fostering the morality of the students in the midst of the current development.   

The formulation of the problem in this study is about: How the implementation of the 

exemplary method in the formation of the students of Walisongo North Lampung Islamic 

Boarding School  know the exemplary method applied to the Walisongo boarding school and 

is a contribution of thought in improving the quality of the North Lampung Walisongo 

boarding school as one of the boarding schools that still survive in the current era of 

globalization. 

The population in this study are boarding school caretakers, boarding school heads, 

administrators and all students of the MA and MTs Plus Walisongo North Lampung while 

the sample of this study uses snowball sampling sampling technique that is the sampling unit 

is selected or determined based on information from previous respondents.  This type of 

research is a field research (field research), which is a study conducted by the author directly 

jumped into the field to obtain the data needed in this study.  Data obtained through 

observation and several supporting methods, namely interviews and documentation to 

complete research data in problem solving.   

As for analyzing the data the inductive thinking method is used the results of the 

research that the author did using the method of observation, interviews, and documentation 

that the authors obtained from caregivers, head of the boarding school, administrators 

(ustadz) and students, the researchers found answers from the formulation of the problems in 

this study, which  it can be concluded as follows "that the application of the exemplary 

method carried out in the Walisongo North Lampung pesantren is effective, this is due not 

only to exemplary worship, but rather to consist of several qudwah (exemplary), namely 

Qudwah Al-lbadah, Qudwah Zuhud, Qudwah  Tawadhu, Qudwah al Karimah, Qudwah Syaja 

'ah, Qudwah al Quwad al Jasadiyah, Qudwah al Hasan al Siyasah. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 
 

Huruf Arab Huruf Latin 

 

Huruf Arab Huruf Latin 
 ţ ط Tidak dilambangkan ا

  ʐ ظ b ب

 ‘ ع t ت

 g غ s ث

 f ف j ج

 q ق h ح

 k ك kh خ

 l ل d د

 m م z ذ

 n ن r ر

 w و z ز

 h ه s س

 ‘ ء sy ش

 y ى s ص

  d ض

 
Maddah 
 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, 

transliternya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 

Harkat dan Huruf Huruf dan tanda 
اي_َ_  â 

ي---   î 
و_◌ُ   û 

 
Pedoman transliterasi ini dimodifikasi dari : Tim Puslitbang Lektur 

Keagamaan, Pedoman Transliterasi, Arab-Latin, Proyek Pengkajian dan 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) No. 20 

tahun 2003 dijelaskan tentang pengertian pendidikan sebagai berikut:  

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 
belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara”.1  

 
Salah satu dari potensi yang akan dikembangkan secara aktif dalam suatu 

pendidikan adalah akhlak mulia, akan tetapi akhir-akhir ini fenomena melorotnya 

akhlak generasi bangsa, seringkali menjadi apologi bagi sebagian orang untuk 

                                                           
1 Undang-undang RI No. 20 Th. 2003, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2011), h. 3 



 

  

 

 

memberikan kritik pedasnya terhadap institusi pendidikan. Hal ini teramat wajar, 

karena pendidikan sesungguhnya memiliki misi yang amat mendasar yaitu 

membentuk manusia utuh dengan akhlak sebagai salah satu indikator utama. Hal 

tersebut tersurat dalam bunyi UU No. 20 tahun 2003 bab II pasal 3 tentang fungsi 

dan tujuan pendidikan nasional bahwa: 

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi 
warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.2 

 

                                                           
2 Ibid., h. 7 
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Adanya kata-kata berakhlak mulia dalam rumusan tujuan pendidikan 

nasional di atas mengisyaratkan bahwa bangsa Indonesia mencita-citakan agar 

akhlak mulia menjadi bagian dari karakter nasional. Hal tersebut diharapkan 

dapat terwujud melalui proses pendidikan nasional yang dilakukan secara 

berjenjang dan berkelanjutan. Terlebih bangsa Indonesia dengan mayoritas 

muslim menjadi daya dukung tersendiri bagi terwujudnya masyarakat dengan 

akhlak yang dilandasi oleh nilai-nilai Islam. Hal tersebut dikarenakan akhlak 

menjadi bagian integral dari struktur ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak). 

Dalam praktik pendidikan nasional dewasa ini, terdapat distorsi antara cita-

cita pendidikan nasional dengan realitas sosial yang terjadi. Berbagai fenomena 

pendidikan nasional menunjukkan gejala-gejala yang  mengkhawatirkan terkait 

dengan akhlak generasi bangsa, yang tidak dapat dielakkan bahwa hal ini 

merupakan salah satu dampak dari kemajuan zaman. Era modern saat ini 

merupakan era yang ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta perkembangan sosial budaya yang berlangsung dengan cepat 

sekaligus telah memberikan tantangan kepada setiap individu untuk terus belajar 

melalui berbagai sumber dan media. 

Kecanggihan teknologi modern tersebut membawa dampak terhadap 

kehidupan manusia baik dampak positif maupun negatif. Di antara dampak 

tersebut yaitu dunia ini telah dikendalikan oleh media massa. Kemana media 

massa itu menghadap ke situ pula mata dunia tertuju. Dampak tersebut sangat 

menghawatirkan dan mencemaskan terhadap pengaruh yang ditimbulkan. 
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Pengaruh dari apa yang dilihat dan apa yang dibaca itu akan mudah ditiru oleh 

remaja yang masih dalam masa belajar dan mempunyai rasa keingintahuan 

tinggi. 

Sejalan dengan tujuan pendidikan nasional tersebut, pendidikan Islam juga 

mempunyai tujuan yang sama, hal ini dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam 

surat Ali Imran ayat 102, yaitu : 

Y[َُّ]َ^ٓ َ ٱ hُlَّmاْ ٱَءاhُjkَْا  b]dَِّfَ ٱ [َٰ َّn  ِoِmYَlُm َّpqََن  ۦhsُِtvۡ ُّk wُxyَإِ}َّ َوأ َّbُmhsَُm {َ١٠٢َو 
Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah sebenar-benar 

taqwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam 
keadaan beragama Islam".3 

 
Selain menurut firman Allah SWT tersebut, beberapa tokoh agama dan 

ilmuwan pun mengemukakan pendapatnya tentang tujuan pendidikan Islam, sebagai 

berikut: menurut Abdullah Fatah Jalal, yaitu : “Terwujudnya manusia sebagai hamba 

Allah SWT. Tujuan ini akan menghasilkan tujuan yang khusus, beliau mengatakan 

bahwa tujuan itu adalah semua manusia harus menghambakan dirinya kepada Allah 

SWT, yang dimaksud menghambakan diri adalah beribadah kepada Allah SWT”.4  

Menurut Al-Abrasyi, tujuan pendidikan Islam adalah : “Untuk mengadakan 

pembentukan akhlak yang mulia. Kaum muslimin dari dahulu sampai sekarang setuju 

bahwa pendidikan akhlak adalah inti dari pendidikan agama Islam, dan bahwa 

mencapai akhlak yang sempurna adalah tujuan pendidikan yang sebenarnya”.5 

                                                           
3 Departemen Agama RI, Alqur’an dan Terjemahannya,  (Bandung, CV. Diponegoro, 2007), h. 

63 
4 Romlah, Ilmu Pendidikan Islam, (Bandar Lampung : Fakta Press, 2010), h.38 
5 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), h. 137-138 
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Sedangkan menurut Marwan Saridjo "tujuan pengajaran agama Islam yaitu 

membina manusia beragama, berarti manusia yang mampu melaksanakan ajaran 

agama Islam dengan baik dan sempurna, sehingga tercermin pada sikap dan tindakan 

dalam seluruh kehidupannya, dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kejayaan 

hidup dunia dan akhirat".6  

Berdasarkan beberapa pendapat tentang tujuan dari pendidikan agama Islam 

diatas, jelaslah bahwa salah satu esensi di dalamnya yaitu tentang bagaimana cara 

untuk meningkatkan akhlak peserta didik.  Akhlak merupakan kelakuan yang timbul 

dari hasil perpaduan antara hati nurani, pikiran, perasaan, bawaan dan kebiasaan dan 

yang menyatu, membentuk suatu kesatuan tindakan akhlak yang dihayati dalam 

kenyataan hidup keseharian. Pembinaan akhlak juga harus diberikan secara terus 

menerus agar dapat meneladani akhlak yang mulia yaitu akhlak yang dicontohkan 

oleh Rasulullah SAW serta mampu menjauhi sifat-sifat yang buruk.  

Sebagaimana firman Allah SWT : 

  wٖ��ِ�َ pٍُt�ُ �َٰt�ََf �ََّyِ٤َوإ   
 
Artinya : “Dan Sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.” 

(Q.S. Al-Qalam : 4).7 
 

Semua yang telah dilakukan itu akan melahirkan perasaan moral yang 

terdapat di dalam diri manusia itu sendiri sebagai fitrah, sehingga ia mampu 

                                                           
6 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV. Amissco, 1997), h. 

67-68 
7 Departemen Agama RI, Op., cit., h. 564 
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membedakan mana yang baik dan mana yang jahat, mana yang bermanfaat dan 

mana yang tidak berguna, mana yang bagus dan mana yang buruk. 

Dalam konteks pendidikan Islam, era modern yang disertai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan yang memicu pembaharuan di segala bidang 

tersebut harus mendapat respon secara tepat dengan cara melakukan 

reinterpretasi dan aktualisasi ajaran Islam. Adanya pengaruh-pengaruh yang 

ditimbulkan oleh era modern tersebut di atas, maka pondok pesantren merupakan 

tempat yang strategis dalam mengupayakan pengarahan dan bimbingan terhadap 

remaja sesuai dengan konteks yang terjadi. Adapun upaya yang dilakukan adalah 

dengan memberikan pembinaan akhlak sebagai landasan utama dalam upaya 

menyikapi arus modern dan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. 

Pendidikan pada hakikatnya tidak sekedar mengarahkan anak didik pada 

aspek kognitif saja, akan tetapi aspek-aspek lain juga perlu dikembangkan 

termasuk kemampuan anak didik dalam hal akhlak. Seperti diketahui bahwa 

kedudukan akhlak sepanjang sejarah manusia menempati tempat yang paling 

penting baik sebagai makhluk individu maupun makhluk sosial. Karena kekuatan 

atau kejayaan suatu masyarakat atau bangsa berangkat pada akhlak dan 

sebaliknya kehancuran suatu masyarakat atau bangsa diawali dengan 

kemerosotan akhlaknya walaupun itu bisa ditutupi dengan kemewahan dan 

kemajuan. 
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Islam telah memberikan kesimpulan bahwa pendidikan akhlak merupakan 

jiwa dari pendidikan Islam. Artinya, pendidikan Islam menempatkan akhlak 

sebagai landasan utama sebelum anak didik diberi pelajaran lain. Hal ini 

dimaksudkan bahwa pendidikan akhlak nantinya dapat menjadi ruh dari ilmu 

pengetahuan yang diterima. Sehingga ilmu-ilmu pengetahuan yang didapat anak 

didik direalisasikan sesuai dengan tujuannya. Dalam membentuk dan membina 

anak berakhlak tidaklah cukup dilakukan dengan pengajaran dan pemberian 

tentang akhlak di sekolah. Karena tidak sedikit dari out put (kelulusan) dari 

lembaga tersebut diajarkan pendidikan akhlak, namun masih menyimpang dari 

tujuan pendidikan Islam. 

Hal ini karena pelajaran akhlak yang diterima kurang menyentuh hati anak. 

Sehingga sikap dan perilaku kesehariannya tidak sesuai dengan teori akhlak yang 

diajarkan. Berkenaan dengan pembinaan akhlak, maka pondok pesantren 

merupakan salah satu lembaga yang paling relevan untuk membina akhlak anak 

didik (santri). Karena pondok pesantren merupakan lembaga yang sudah 

mengakar pada masyarakat. Pembelajaran yang dikembangkan oleh pondok 

pesantren adalah upaya dalam menciptakan kader-kader bangsa yang memiliki 

integritas tinggi dalam bidang akhlak dan moral. Ketinggian akhlak dan moral 

yang baik merupakan hal yang pokok dalam kehidupan pribadi dan dapat 

menunjukkan citra yang baik pula bagi pondok pesantren.  

Bila dicermati secara historis  pendidikan  di zaman Rasulullah Saw. dapat 

dipahami bahwa salah satu faktor terpenting yang membawa beliau kepada 
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keberhasilan adalah keteladanan (uswah).8 Rasulullah Saw. di dalam mendidik 

tidak hanya melalui kata-kata saja, tetapi, lebih banyak memberikan keteladanan 

dalam mendidik umatnya. Karena itulah, keteladanan dikatakan sebagai  metode 

yang sangat efektif dalam pendidikan, khususnya pendidikan Islam.      

Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Abdullah Nashih Ulwan 

dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam: 

� ا�و���ل ا��ؤ�رة �� إ�داد ا�و�د ����. و
	و��� ����� �"ا��دوة �! ا�
ر$�# ھ! �ن أ�

��
����. ذ�ك )ن ا��ر$� ھو ا���ل ا)�! �� �ظر ا�ط�ل. وا)�وة ا�'��&# �� ��ن وا

ا�و�د. ��ده �و	��. و�&�	�� ���� �ن &�ث �/.ر أو�0/.ـر. $ل 
�ط$� �� ���� وإ&���� 

 9"'ور
� ا��و��# وا��.�# وا�&��# وا��.�و�# �ن &�ث �دري أو�0دري

Maksudnya keteladanan dalam pendidikan merupakan metode yang paling 

berpengaruh dan terbukti paling berhasil dalam mempersiapkan dan membentuk 

aspek moral, spiritual , dan etos sosial anak. Hal ini karena pendidik adalah figur 

terbaik dalam pandangan anak didik, yang tindak-tanduk dan sopan santunnya 

disadari atau tidak, akan ditiru anak didiknya.  

Oleh karena itu, keteladanan yang baik adalah salah satu metode  yang 

digunakan untuk merealisasikan tujuan pendidikan. Hal ini karena keteladanan 

memiliki peranan yang sangat signifikan dalam upaya mencapai keberhasilan 

                                                           
8 Armai Arief, Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam, (Jakarta: Ciputat Press, 

2002), h.116 
9 Abdullah Nashih Ulwan, Tarbiyah al-Aulad Fi al-Islam, (Bairut : Dar al-Salam, tth.), 

Jilid 2, h. 633 
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pendidikan, dan juga dapat memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 

nilai-nilai pendidikan Islam. 

Dengan demikian, apa yang telah diuraikan tersebut di atas, dapatlah 

menjadi suatu gambaran bahwa keteladanan guru sangatlah berpengaruh pada 

pendidikan anak, karena metode ini sangat efektif dan meyakinkan akan 

keberhasilannya dalam mempersiapkan dan membentuk moral, spiritual dan 

sosial anak. Untuk itulah pendidik harus menyadari bahwa dirinya merupakan 

figur yang baik dalam pandangan anak didik, yang mana perkataan dan 

perbuatannya akan menjadi panutan bagi anak didik.  

Dari fenomena di atas, maka peranan pondok pesantren khususnya dalam 

hal pendidikan akhlak merupakan tempat yang tepat dalam membina akhlak 

generasi muda, dengan figur seorang kyai yang menjadi sentral panutannya. 

Sehubungan dengan pembinaan akhlak ini penulis memilih pondok pesantren 

Walisongo Lampung Utara sebagai lokasi penelitian. Hal ini dikarenakan pondok 

pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang arah 

pengajarannya mengakar pada nilai-nilai Islam dan mempunyai konsep integral 

(gabungan) antara asrama dan sekolah. Sehingga santri yang sekolah di 

lingkungan pondok pesantren Walisongo harus tinggal di pondok pesantren.  

Dengan demikian santri biasa mendapat lingkungan yang Islami, yang 

sangat dibutuhkan dalam pembinaan akhlak. Interaksi antara santri dengan Kyai, 

pengurus, dan santri lainnya sangat baik karena mereka tinggal dalam satu 

lingkup, sehingga tercipta suasana kekeluargaan. Hal ini berdasarkan pra survey 
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yang peneliti lakukan di pondok pesantren Walisongo Lampung Utara yang 

menjadi lokasi penelitian. Peneliti memperoleh informasi secara langsung dengan 

menginterview kyai, ustadz dan santri, mereka mengemukakan: 

Bapak kyai mengemukakan bahwa:  
 

“Di zaman sekarang ini banyak para orang tua yang lupa akan akan 
pentingnya akhlak dan tujuan Rasul diutus ke muka bumi yaitu sebagai 
penyempurna akhlak, lebih banyak dikalangan mereka yang disibukkan dengan 
pekerjaannya sehingga lupa dalam hal mendidik anak, mereka lebih bangga dapat 
memenuhi keinginan anaknya menggunakan mobil dan segala sesuatu yang 
bersifat hedonis dibandingkan meluangkan waktu dan mengontrol kegiatan anak-
anaknya. Mereka dapat dengan mudah mengakses hal-hal negatif dari internet 
tanpa adanya bimbingan dari orang tua maupun guru di sekolahnya. Sistem 
pendidikan kita sebagaimana aturan yang terkandung di UU Sisdiknas (Sistem 
Pendidikan Nasional) sebenarnya sudah sangat baik. Namun, dari segi 
prakteknya masih kurang, hal itu disebabkan minimnya pendidikan akhlak di 
sekolah-sekolah, ditambah dengan waktu yang sangat terbatas. Di pondok 
Walisongo ini kami mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut dengan 
sistem boarding school, dimana para santri hidup dalam lingkungan yang sama 
selama 24 jam, dengan segala kegiatan dan tata tertib yang telah berlaku, dan di 
dampingi oleh satu santri senior (murobbi), sehingga setiap perkembangan yang 
terjadi pada diri santri dapat terkontrol dengan mudah”.10 

 
 

Berkaitan dengan hal di atas kemudian peneliti melanjutkan interview 

dengan salah satu ustadz (Ustadz Sholihin), beliau mengemukakan bahwa : 

“Di pondok pesantren Walisongo ini sangat mengutamakan akhlak dalam 
pergaulan sehari-hari, para santri diajarkan hidup sederhana dan berinteraksi 
sesama teman dan asatidz dengan tinggal bersama dalam satu lingkungan selama 
24 jam. Sehingga dapat lebih efektif dalam membina akhlak mereka dan 
mengontrol perkembangannya dengan mengikuti aturan atau tata tertib yang 
berlaku, di tambah dengan figur seorang kyai yang senantiasa memberikan 
teladan kepada para santri dan asatidz lainnya. Dalam membina akhlak santri 

                                                           
10 Qomaruddin, Kyai Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara, Interview, Bandar 

Kagungan Raya, 18 Oktober 2013.  
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beliau (Kyai) juga mewajibkan kegiatan yang menjadi rutinitas pondok pesantren 
Walisongo, mulai dari yang harian hingga yang tahunan”.11    

 
Melanjutkan perkataan dari ustadz sholihin berkenaan dengan kegiatan 

rutinitas pondok pesantren, peneliti mendapakan dokumentasi kegiatan yang 

dimaksud sebagai berikut : 

 

Tabel I 
Kegiatan Rutin Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 

Kegiatan Bentuk Kegiatan 

Kegiatan Harian 

1. Membaca alqur’an dan do’a bersama pada pagi 

hari sebelum pelajaran pertama dimulai 

2. Shalat fardlu 5 waktu dengan berjam’ah 

Kegiatan Bulanan 
1. Melakukan (PHBI) 

2. Pemeriksaan tentang tata tertib 

Kegiatan Per semester 

1. Melaksanakan istigosah setiap menjelang ujian 

semester  

2. Pertemuan wali murid setiap akhir semester 

Kegiatan Tahunan 
1. Kegiatan ziarah ke makam Walisongo  

2. Pengajian akhirussannah 

Sumber : Dokumentasi, Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara 2019-2020 

 
 

Dalam wawancara selanjutnya, Shulton salah satu santri kelas XII 

mengatakan: 

“Di pondok pesantren Walisongo ini, selain di ajarkan tentang ilmu-ilmu 
keagamaan, kami juga sangat diutamakan, hal ini terlihat setiap ba’da shubuh 
berjama’ah dan pada proses pembelajaran, bapak Kyai tidak bosan-bosannya 
memberikan nasehat kepada kami untuk senantiasa menjunjung akhlak dimana 
pun berada. Hal ini juga sesuai dengan apa yang beliau lakukan dalam keseharian 
menjadi teladan bagi kami, dari cara berinteraksi, pengamalan ibadah termasuk 

                                                           
11 Sholihin, Ustadz Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara, Interview, Bandar Kagungan 

Raya, 18 Oktober 2013.  
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kerja bakti. Beliau tidak malu mengambil sampah yang ada di jalan ketika beliau 
melintasinya”.12  

 
Dari  hasil interview di atas dengan kyai, ustadz dan santri, dapat 

dipahami bahwa umumnya pembinaan akhlak anak sebagai generasi yang akan 

datang adalah suatu masalah besar para orang tua dalam kehidupan terlebih di era 

modern sekarang ini, dan di pondok pesantren Walisongo Lampung Utara 

mencoba menjawab permasalahan itu dengan menggunakan metode keteladanan 

yang dilakukan para ustadz dan figur seorang Kyai selaku pengajar sekaligus 

pembina pondok pesantren. 

Berdasar pada informasi dan persoalan di atas, maka peneliti tertarik 

untuk mengangkat judul “ Penerapan Metode Keteladanan Dalam Pembinaan 

Akhlak Santri di Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara”, dengan harapan 

dapat memberikan kontribusi bagi pondok pesantren dan masyarakat terutama 

dalam pembinaan akhlak peserta didik (santri). 

 

 

B. Fokus dan Subfokus Penelitian 

a. Terdapat distorsi antara cita-cita pendidikan nasional dengan realitas sosial 

yang terjadi. Berbagai fenomena pendidikan nasional menunjukkan gejala-

gejala yang  mengkhawatirkan terkait dengan akhlak generasi bangsa, yang 

                                                           
12 Iskandar, Santri Pondok Pesantren Walisongo Lampung Utara, Interview, Bandar Kagungan 

Raya, 19 Oktober 2013.  
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tidak dapat dielakkan bahwa hal ini merupakan salah satu dampak dari 

kemajuan zaman. 

b. Dalam membentuk dan membina anak berakhlak tidaklah cukup dilakukan 

dengan pengajaran dan pemberian tentang akhlak di sekolah. Karena tidak 

sedikit dari out put (kelulusan) dari lembaga tersebut diajarkan pendidikan 

akhlak, namun masih menyimpang dari tujuan pendidikan Islam. Salah satu 

faktor penyebabnya yaitu minimnya waktu dalam penyampaian materi 

pendidikan agama serta kurang diiringi dengan  suri tauladan dalam 

kehidupan sehari-hari oleh para pendidik.  

c. Terkadang masalah metode yang digunakan juga merupakan faktor 

terpenting yang harus ditelaah kembali, karena banyak dari para guru yang 

mengajarkan akhlak akan tetapi dirinya sendiri tidak mengajarkan atau 

memberikan contoh/keteladanan yang baik kepada peserta didiknya, 

sehingga hal ini juga yang menyebabkan diabaikan begitu saja oleh peserta 

didik tentang akhlak yang baik. 

Dari paparan diatas, dapat kami pertegas kembali tentang fokus dan 

subfokus dalam penelitian ini. Adapun fokusnya adalah tentang pembinaan 

akhlakul karimah para santri yang ada di pondok pesantren Walisongo Lampung 

Utara serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dari 

penerapan metode keteladanan dalam pembinaan akhlak santri. Sedangkan 

subfokusnya adalah metode keteladan yang digunakan dalam pembinaan 

akhlakul karimah santri.  
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C. Rumusan Masalah 

Menurut Sugiyono, masalah dapat diartikan sebagai penyimpangan antara 

yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi, antara teori dengan 

praktik, antara aturan dengan pelaksanaan, antara rencana dengan pelaksanaan.13 

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa Masalah adalah “adanya 

kesenjangan antara dassolen (yang seharusnya) dan dassein (kenyataan yang 

terjadi), ada perbedaan  yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, 

antara harapan  atau keinginan dan kenyataan yang sebenarnya terjadi di 

lapangan”.14 

Sedangkan rumusan masalah merupakan pernyataan tentang suatu keadaan, 

fenomena atau konsep yang memerlukan pemecahan atau jawaban.15 Dari latar 

belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa persoalan yang perlu diteliti 

sebagai berikut: 

1) Bagaimana penerapan metode keteladanan dalam pembinaan akhlak santri di 

pondok pesantren Walisongo Lampung Utara? 

2) Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan metode 

keteladanan dalam pembinaan akhlak santri di pondok pesantren Walisongo 

Lampung Utara? 

                                                           
13 Sugiono, Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2009), h. 32 
14 Sumadi Suryabrata, Metode Penelitian, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), Cet. 22,  h. 12 
15 Departemen Agama RI, Kepengawasan Pendidikan, (Jakarta: Direktorat Jendral 

Kelembagaan Agama Islam Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Umum, 
2005), h.105 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti merumuskan tujuan 

yang hendak dicapai sebagai berikut: 

1) Mampu mendeskripsikan penerapan metode keteladanan dalam pembinaan 

akhlak santri di pondok pesantren Walisongo Lampung Utara. 

2) Mengetahui tentang faktor apa saja yang menjadi penunjang dan penghambat 

penerapan metode keteladanan dalam pembinaan akhlak santri di pondok 

pesantren Walisongo Lampung Utara. 

 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi konstruktif terhadap 

lembaga pendidikan. Adapun secara detail, kegunaan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1) Bagi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung  

Selain untuk dapat menambah pembendaharaan kepustakaan, terutama bagi 

Jurusan Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan sumbangan pemikiran kepada praktisi lembaga pendidikan Islam 

dalam mempersiapkan calon pendidik yang akan datang, agar dapat menjadi 

acuan untuk tidak hanya membekali pengetahuan saja melainkan juga untuk 

meningkatkan akhlak generasi bangsa menjadi lebih baik. 
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2) Bagi Pondok Pesantren 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran 

tentang metode keteladanan sebagai langkah solutif dalam membina akhlak para 

santrinya. 

3) Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

cakrawala pengetahuan penulis sendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

pembinaan akhlak yang dilakukan di pondok pesantren. 

4) Bagi Peneliti lain 

Sebagai referensi dan wacana tambahan dalam penelitian khususnya yang 

berkaitan dengan pendidikan akhlak yang diterapkan pada lembaga-lembaga 

yang berbasis keagamaan. 

 

E. KERANGKA PIKIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Qudwah Al-Ibadah  

2. Qudwah Zuhud  

3. Qudwah Tawadhu’  

4. Qudwah al Karimah   

5. Qudwah Syaja’ah  

6. Qudwah al Quwad al Jasadiyah  

7. Qudwah al Hasan al Siyasah  

1. Membaca Alqur’an dan do’a bersama pada pagi hari sebelum pelajaran pertama dimulai 

2. Shalat fardlu 5 waktu secara berjama’ah 

3. Melaksanakan perayaan hari besar Islam (PHBI) 

KETELADANAN 

PEMBINAAN AKHLAKUL KARIMAH PONDOK PESANTREN 

WALISONGO 
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BAB II 

LANDASAN  TEORI 

 

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian                                

1. Metode Keteladanan 

a. Pengertian Metode Keteladanan (Uswah hasanah)  

Dari segi bahasa metode berasal dari dua perkataan, yaitu meta dan hodos, 

Meta berarti “melalui” dan hodos berarti “jalan” atau “cara”. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa “metode” adalah cara kerja yang 

bersistem untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuan yang 

telah ditentukan16. Dengan demikian, maka metode merupakan sebuah jalan 

yang hendak ditempuh oleh seseorang supaya sampai kepada tujuan tertentu, 

baik dalam lingkungan perusahaan atau perniagaan, maupun dalam kupasan 

ilmu pengetahuan dan lainnya.17  

                                                           
16 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-2,  

(Jakarta: Balai Pustaka, 1995), Cet. ke-4, h. 218. 
17 Arief Armai, Op.cit., h.  87. 
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Sedangkan keteladanan dasar katanya “teladan” yaitu: “(perbuatan atau 

barang dan sebagainya) yang patut ditiru dan dicontoh.” Oleh karena itu 

keteladanan adalah hal-hal yang dapat ditiru atau dicontoh.18 Teladan dalam 

term al-Quran disebut dengan istilah “uswah“ dan “Iswah” atau dengan kata “al-

qudwah” dan “al qidwah” 

                                                           
18 Departemen dan kebudayaan, Op.cit., h. 221 
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yang memiliki arti suatu keadaan ketika seseorang manusia mengikuti manusia 

lain, apakah dalam kebaikan, dan kejelekan.19 

Jadi “keteladanan” adalah hal-hal yang ditiru atau dicontoh oleh 

seseorang dari orang lain. Namun keteladanan yang dimaksud di sini adalah 

keteladanan yang dapat dijadikan sebagai alat pendidikan Islam, yaitu 

keteladanan yang baik, sesuai dengan pengertian “uswatun hasanah”.  Dari 

definisi  di atas, maka dapat diketahui bahwa metode keteladanan merupakan 

suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses pendidikan 

melalui  perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru (modeling). Namun 

yang dikehendaki dengan metode keteladanan dijadikan sebagai alat 

pendidikan Islam dipandang keteladanan merupakan bentuk prilaku individu 

yang bertanggung jawab yang bertumpu pada praktek secara langsung.  

Dengan menggunakan metode praktek secara langsung akan 

memberikan hasil yang efektif dan maksimal. Keteladanan dijadikan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan pendidikan Islam karena hakekat pendidikan 

Islam ialah mencapai keridhaan kepada Allah dan mengangkat tahap akhlak 

dalam bermasyarakat berdasarkan pada agama serta membimbing 

masyarakat pada rancangan akhlak yang dibuat oleh Allah Swt. untuk 

manusia.20 

Hal tersebut secara ekplisit akan membentuk pribadi individu peserta 

didik atau murid menjadi manusia yang utuh, sehat jasmani dan rohani 

                                                           
19 Arif Armai, Op.cit.,  h. 90 
20 Oemar Mohammad al-Toumy al-Syaibany, Filsafat Pendidikan Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), h. 420. 
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sehingga mampu berinteraksi sosial dengan penuh tanggung jawab dalam 

tatanan hidup bermasyarakat.  

b. Landasan Metode keteladanan (Uswah hasanah)  

Sebagai pendidikan yang bersumber kepada al-Quran dan Sunnah 

Rasulullah SAW, metode keteladanan didasarkan kepada kedua sumber 

tersebut. Dalam al-Quran, “keteladanan”diistilahkan dengan kata Uswah, 

kata ini terulang sebanyak tiga kali. Yakni  dua terdapat pada surat al 

Mumtahanah ayat 4 dan 6, yaitu :  

ِھ�َم َوٱ�6ِذ�نَ  �  َ@ۡد َ	�َ�ۡت �َُ	ۡم أُۡ�َوةٌ َ&َ�َ�ٞ# ِ�ٓ� إِۡ$َرٰ ُؤْا ِ��ُ	ۡم َو6��ِ ٓ � ُ$َرَءٰ َ�َ.ُ�ۥٓ إِۡذ َ@��ُوْا �َِ�ۡوCِ�ِۡم إ6�ِ

 ُ
 !ٰ 6
َوةُ َوٱۡ�َ$�FَGُۡٓء أََ$ًدا َ& ِ َ	َ�ۡرَ�� ِ$ُ	ۡم َوَ$َدا َ$ۡ�َ�َ�� َوَ$ۡ�َ�ُ	ُم ٱۡ�َ.َدٰ 6Hُدوَن ِ�ن ُدوِن ٱ$ُ.ۡ
َ ِ 6HIِ$ ۡؤِ�ُ�وْا

ِھ�مَ  ۡ�َك  َوۡ&َدهُۥٓ إ60ِ َ@ۡوَل إِۡ$َرَٰ�َ ��َ 6$ ِ ِ�ن َ/ۡ�ٖءۖ ر6 6Hُِك �ََك ِ�َن ٱ
Gِۡ�َرن6 َ�َك َوَ��ٓ أَۡ�َ�َۡ(َ �ِ�$َِ(ِ

َ�� َوإَِ�ۡ�َك أََ�ۡ$َ�� َوإِ�َۡ�َك ٱۡ�َ�ِ'�ُر ۡ 
َو	6َ٤  

Artinya : “Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim 

dan orang-orang yang bersama dengan dia; ketika mereka berkata 

kepada kaum mereka: "Sesungguhnya Kami berlepas diri daripada 

kamu dari daripada apa yang kamu sembah selain Allah, Kami ingkari 

(kekafiran)mu dan telah nyata antara Kami dan kamu permusuhan dan 

kebencian buat selama-lamanya sampai kamu beriman kepada Allah 

saja. kecuali Perkataan Ibrahim kepada bapaknya, "Sesungguhnya aku 

akan memohonkan ampunan bagi kamu dan aku tiada dapat menolak 

sesuatupun dari kamu (siksaan) Allah". (Ibrahim berkata): "Ya Tuhan 

Kami hanya kepada Engkaulah Kami bertawakkal dan hanya kepada 
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Engkaulah Kami bertaubat dan hanya kepada Engkaulah Kami 

kembali."  

(Q.S. Al-Mumtahanah: 4).21 

 

َ َوٱۡ�َ�ۡوَم ٱۡ)ِٓ�َرۚ َوَ�ن َ�َ
َولM�َ 6ِن6 ٱ 6Hوْا ٱ�َ ُھَو ٱP��ِGَ�ۡ َ�َ�ۡد َ	�َن �َُ	ۡم Cِ��ِۡم أُۡ�َوةٌ َ&َ�َ�ٞ# �Oَ�ن َ	�َن َ�ۡرُ 6H

   ٦ٱۡ�َ&ِ��ُد 

Artinya : “Sesungguhnya pada mereka itu (Ibrahim dan umatnya) ada teladan 
yang baik bagimu; (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (pahala) 
Allah dan (keselamatan pada) hari kemudian. dan Barangsiapa yang 
berpaling, Maka Sesungguhnya Allah Dia-lah yang Maha Kaya lagi 
Maha Terpuji”. (Q.S. Al- Mumtahanah: 6).22 

Pada surat surat al-Ahzab  ayat 21 Allah berfirman :   

َ َوٱۡ�َ�ۡوَم ٱۡ)ٓ  6Hوْا ٱ�ِ أُۡ�َوةٌ َ&َ�َ�ٞ# �Oَ�ن َ	�َن َ�ۡرُ 6Hۡم ِ�� َرُ�وِل ٱ	َن �َُ�	ِ��ٗرا �6َ�ۡد َ	َ َ 6Hَر ٱ	ِ�َر َوَذَ 

Artinya : “Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan 

(kedatangan) hari kiamat dan Dia banyak menyebut Allah”. (Q.S. Al- 

Ahzab: 21).23 

Ketiga ayat tersebut memperlihatkan bahwa kata “uswah” selalu 

digandengkan dengan sesuatu yang positif; “Hasanah” (baik) dan suasana 

yang sangat menyenangkan yaitu bertemu dengan Tuhan sekalian alam. 

Khusus untuk ayat yang terakhir di atas dapat dipahami bahwa Allah 

mengutus Nabi Muhammad Saw. ke permukaan bumi ini adalah sebagai 

contoh atau teladan yang baik bagi umatnya. Beliau selalu terlebih dahulu 

mempraktekkan semua ajaran sebelum disampaikan kepada umat, sehingga 

                                                           

21
 A. Soenarjo, et.al., Al Qur’an dan Terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1999), h.923 

22 Ibid., h. 923 
23 Ibid., h. 670 
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tidak ada celah bagi orang-orang yang memusuhinya membantah dan 

menuduh bahwa Rasul Saw. hanyalah pandai berbicara dan  tidak pandai 

mengamalkan. Bahkan praktek “Uswah” ternyata menjadi pemikat bagi 

umat untuk menjauhi semua larangan yang disampaikan Rasulullah dan 

mengamalkan semua tuntunan yang diperintahkan oleh Rasulullah, seperti 

melaksanakan ibadah shalat, puasa dan lain sebagainya. 

c. Urgensi Keteladanan (Uswah hasanah) dalam Pelaksanaan 

Pendidikan  

Metode keteladanan sebagai suatu metode digunakan untuk 

merealisasikan tujuan pendidikan dengan memberi contoh keteladanan yang 

baik kepada siswa agar mereka dapat berkembang baik fisik maupun mental 

dan memiliki akhlak yang baik dan benar. Keteladanan memberikan 

kontribusi yang sangat besar dalam pendidikan ibadah, akhlak, kesenian dan 

lain-lain. Suasana lembaga pesantren hendaknya dijadikan sebagai uswah 

oleh dunia pendidikan modern  saat ini. Hal tersebut dapat dilihat dari 

keteladanan kiai. Kelebihan seorang kiai dalam memimpin sebuah pesantren 

adalah karena ia memiliki pamor atau kelebihan yang baik dan terkenal 

dimasyarakat luas. Kelebihan tersebut ia bangun dengan keteladanan yang 

selalu ia implementasikan dan aplikasikan dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan sesuai dengan perkataan dan perbuatan.   

Terciptanya hubungan yang harmonis antara seorang kiai dengan kiai 

lainnya dan hubungan kiai dengan para santrinya, serta hubungan antara 

santri dengan santri lainnya. Mencuatnya kematangan lulusan atau out-put 
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lulusan pesantren dalam menjalankan agama ditengah masarakat.  Suasana 

pesantren di atas merupakan pendidikan Islam yang melalui keteladanan 

seorang kiai sangat efektif untuk diterapkan oleh para pendidik dan orang tua 

dalam membentuk generasi yang beriman dan bertaqwa serta berilmu 

pengetahuan. Dengan menjadikan kiai sebagai modeling dalam tingkah laku 

akan terciptanya kehidupan yang baik. Jika ditemukan kenakalan remaja hal 

itu karena terjadinya  krisis prinsip, qudwah dan lingkungan.24 

Untuk menciptakan anak yang shaleh, pendidik tidak cukup hanya 

memberikan prinsip saja, karena yang lebih penting bagi siswa adalah figur 

yang memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip tersebut. Sehingga 

sebanyak apapun prinsip yang berikan tanpa disertai dengan contoh teladan 

hanya akan menjadi kumpulan resep yang tak bermakna.  

Sungguh tercela seorang guru mengajarkan sesuatu kebaikan kepada 

siswanya sedang ia sendiri tidak menerapkannya dalam kehidupan sehari-

hari. Dalam hal ini Allah mengingatkan dalam firmannya :  

ُونَ �ِ.ۡ
َ Sَ�َََبۚ أ ٰ

ُوَن ٱۡ�ِ	َۡ
�َس ِ$Iۡ�ِ$رO َوَ
�َ�ۡوَن أَ��َُ�ُ	ۡم َوأَ�ُ
ۡم َ   أََ
Vُۡ�ُروَن ٱ��6

Artinya : “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang 

kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu 

membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?” (Q.S. Al 

Baqarah: 44).25                                     

Dari firman Allah di atas dapat diambil pelajaran, bahwa seorang guru 

hendaknya tidak hanya mampu memberikan perintah atau memberikan teori 

                                                           
24 Arief Armai.Op.cit., h.121 
25 A. Soenarjo, et.al., Op.cit., h.16 



52 

 

46 

 

kepada siswa, tetapi lebih dari pada itu ia harus mampu menjadi panutan bagi 

siswanya, sehingga siswa dapat mengikuti tanpa merasakan adanya unsur 

paksaan. Oleh karena itu keteladanan merupakan faktor dominan dan sangat 

menentukan keberhasilan pendidikan.  

 

 

 

d. Langkah-langkah Penerapan Metode Keteladanan 

Metode keteladanan digunakan untuk mewujudkan tujuan pengajaran 

dengan memberi contoh keteladanan yang baik kepada siswa agar mereka 

memiliki Akhlak yang baik. Untuk menciptakan anak yang shaleh, pengajar 

tidak cukup hanya memberikan prinsip saja, karena yang lebih penting bagi 

siswa adalah figur yang memberikan keteladanan dalam menerapkan prinsip 

tersebut. Sehingga sebanyak apapun prinsip serta langkah dalam penerapan 

sebuah metode yang diberikan tanpa disertai dengan contoh teladan hanya 

akan menjadi kumpulan teori tanpa makna. 

 

Allah mengingatkan dalam surat Ash-Shaff ayat 2-3 : 

  َCP�َV ٓ ُوَن َ�ٰ.َ�ۡ
ُوَن  �٢ ٱ�6ِذ�َن َءاَ�ُ�وْا �َِم َ
ُ�و�ُوَن َ�� 0َ َ.َ�ۡ
ِ أَن َ
�ُو�ُوْا َ�� 0َ َ 6Hِ��َد ٱ �
  ٣َ	ُ$َر َ�ۡ�ً
 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang 

tidak kamu lakukan? Sangat dibenci Allah bahwa kamu ucapkan apa 

yang tidak kamu lakukan”. 

Dari firman diatas dapat diambil pelajaran, bahwa seorang pengajar 

hendaknya tidak hanya mampu memberikan perintah atau memberikan teori 

kepada siswa, tetapi lebih dari pada itu ia harus mampu menjadi panutan bagi 
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siswanya sehingga siswa dapat mengikuti tanpa merasakan adanya unsur 

paksaan. Oleh karena itu keteladanan merupakan faktor dominan dan sangat 

menentukan keberhasilan pengajaran. 

Pengajar atau guru merupakan sebuah potret yang selalu dijadikan contoh 

oleh seorang siswa. Untuk itu Pengajar haruslah menjadi seorang model dan 

sekaligus menjadi seorang mentor bagi peserta didik di dalam mewujudkan 

nilai-nilai moral dalam kehidupan tanpa menggunakan langkah-langkah yang 

formal. Sekolah tanpa guru atau pengajar sebagai model, sulit untuk 

mewujudkan pranata sosial (skala) yang mewujudkan nilai-nilai moral. 

Dengan demikian maka metode keteladanan dipandang sangat efektif dalam 

pembelajaran Akhlak. Karena dengan memberi contoh keteladanan yang baik 

kepada anak didik maka mereka akan dapat berkembang baik secara fisik 

maupun mental dan memiliki  Akhlak yang baik dan benar. 

 

e. Jenis-Jenis Pendidikan Keteladanan dalam Pendidikan Islam  

Dalam dunia pendidikan, ketauladanan merupakan cara paling efektif 

yang sangat berpengaruh dalam mempersiapkan akhlak anak, baik secara 

pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan. Hal itu karena seorang 

pendidik merupakan contoh nyata dalam pandangan anak. Contoh yang baik 

itulah yang akan ditiru oleh anak didik dalam prilaku dan akhlak, baik itu ia 

sadari maupun tidak. Bahkan dapat meresap dan mempengaruhi menjadi 

watak dalam diri mereka.  

Dari sini dapat kita lihat bahwa keteladanan mempunyai peranan 

penting terhadap baik dan buruknya anak. Jika seorang pendidik adalah 
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orang yang jujur dan dapat dipercaya, maka si anak didik akan tumbuh dan 

berkembang menjadi seperti itu pula, begitu pula sebaliknya. Mudah saja 

seorang pendidik untuk memberikan pendidikan  atau mengajarkan sebuah 

metode yang baik kepada anak, akan tetapi hal itu sulit dipraktekkan oleh si 

anak jika mereka melihat bahwa prilaku orang yang mengajarkannya tersebut 

tidak sesuai dengan yang ia sampaikan.  

Abdullah Nasih Ulwan dalam Tarbiyah al-Aulad fi al-Islam 

mengklasifikasikan pendidikan keteladanan (uswah hasanah) menjadi :  

1. Qudwah Al-Ibadah  

Pembinaan ketaatan beribadah pada anak hendaknya dimulai dari 

keluarga. Kegiatan ibadah yang lebih menarik bagi anak yang masih kecil 

adalah yang mengandung gerak. Pengertian terhadap agama belum dapat 

dipahaminya. Oleh karena itu, ajaran agama yang abstrak tidak menarik 

perhatiannya. Anak-anak suka melaksaakan sholat, meniru orang tuanya, 

kendatipun ia tidak mengerti apa yang dia lakukannya. Pengalaman 

keagamaan yang menarik bagi anak di antaranya shalat berjamaah, lebih baik 

lagi kalau ikut shalat di dalam shaff bersama orang dewasa. Disamping itu 

anak akan senang melihat dan berada di dalam tempat ibadah (masjid, surau, 

mushola, dan sebagainya).  

 

2. Qudwah Zuhud  

Seorang guru menduduki tempat yang tinggi dan suci maka ia harus 

tahu kewajiban yang sesuai dengan posisinya sebagai guru. Ia haruslah 
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seorang yang benar-benar zuhud. Ia pun mengajar dengan maksud mencari 

keridhaan Allah, bukan karena mencari upah, gaji, atau suatu uang balas jasa. 

Artinya, dengan mengajar ia tidak menghendaki selain keridhaan Allah dan 

menyebarkan ilmu pengetahuan.  

 

 

 

3. Qudwah Tawadhu’  

Guru (pendidik) memegang peranan amat penting, bahkan berada pada 

garda terdepan dalam proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan sebagian 

besar tergantung kepada kualitas guru baik dari penguasaannya terhadap 

materi pelajaran yang diajarkan maupun cara menyampaikan pelajaran 

tersebut secara kepribadiannya yang baik, yaitu pribadi yang terpadu antara 

ucapan dan perbuatannya secara harmonis.  

4. Qudwah al Karimah  

Tidak diragukan lagi, guru mempunyai kedudukan dan martabat yang 

tinggi di mata bangsa Indonesia. Dalam berbagai naskah kuno yang berasal 

dari ratusan tahun lampau, banyak ditemukan yang intinya memberikan 

kedudukan yang tinggi kepada guru. Begitu juga dalam pepatah dan 

ungkapan kata-kata hikmah, guru adalah orang yang harus “digugu dan 
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ditiru” dan salah satu dari tokoh yang harus dijunjung tinggi: “guru, ratu, 

wong atau karo”.26 

 

5. Qudwah Syaja’ah  

Syaja’ah (berani) secara etimologi dalam kontek jiwa adalah kekerasan 

hati menghadapi hal yang menakutkan, sedang dalam kontek perbuatan 

syaja’ah adalah memberanikan diri dalam mengambil kesempatan, dan ia 

adalah suatu kebajikan antara keberanian yang berlebih dan sangat takut.27 

 

6. Qudwah al Quwad al Jasadiyah  

Seorang pendidik yang ideal hendaknya memiliki kelebihan dalam hal 

kekuatan fisik. Seseorang pendidik akan disegani dan bahkan ditakuti oleh 

sebagian anak didiknya bila melihat akan keperkasaan dan ketangkasan sang 

pendidik. Bagaimana tidak!, Rosulullah sendiri telah berduel tiga kali 

melawan Rukanah sehingga dia menyerah dan pada duel terakrir  ia masuk 

Islam. Begitu juga pada perang Uhud Rasulullah berhadapan langsung 

dengan Ubay Ibnu Khalaf dan berhasil melukainya dan akhirnya ia jatuh dari 

kudanya dan merintih kesakitan. Selain itu, ketika para sahabat sedang 

menggali  parit (khandak) terdapat sebuah batu yang besar yang tidak bisa 

                                                           
26 Dedi Supriadi, Mengangkat Citra dan Martabat Guru,  (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 

1999), Cet. ke-2, h.29 
27 Amril M., Etika Islam, Telaah Pemikiran Filsafat Moral Raqhib Al-Isfahani, (Yogyakarta: 

LSFK2P (Lembaga studi Filsafat, Kemasyarakatan, Kependidikan dan Perempuan) berkerja sama 
dengan Pustaka Belajar, 2002), h.111. 
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dihancurkan dengan kapak. Rasulullah  dengan kekuatan fisiknya berhasil 

memecahkan batu besar tesebut.28  

 

7. Qudwah al Hasan al Siyasah ( keteladanan dalam berpolitik)  

Secara umum, tarbiyah siyasiyah dipandang sebagai aktivitas 

pedidikan yang terlembagakan, yang secara teratur, sistematik, dan dan 

intensional melakukan segala upaya mendorong warga di sebuah negara atau 

pendukung di sebuah pergerakan untuk berperan lebih aktif dalam 

membangun institusi kemasyarakatan dan siyasah. Dalam jagat siyasah, 

masalah kekuasaan menjadi fokus gerakan yang karenanya sangat luas 

dibicarakan. Sementara itu, dalam Islam, hirarkhi kekuasaan dipandang 

sebagai salah satu batasan utama dalam kristalisasi kepribadian anak dan 

prilaku siyasah kelak. Oleh karena itu, menurut hibbah Rauf ‘iza, institusi 

keluarga merupakan negara mini bagi anak-anak. Pengetahuan tentang 

kekuasaan yang ada dalam institusi keluarganya terhadap kekuasaan dan 

kedudukan dirinya dalam negara.29 

 

f. Kelebihan dan Kelemahan  Metode keteladanan (Uswah hasanah)  

Pada hakekatnya kelebihan dan kelemahan metode keteladanan (uswah 

hasanah) tidak bisa dilihat secara kongkrit. Namun secara abstrak dapat 

diinterpretasikan sebagai berikut :  

1. Kelebihan  metode keteladanan adalah:  

                                                           
28 Ibid., h.217 
29 Abu Ridha, Pengantar Pendidikan Politik dalam Islam, (Bandung: PT. Syamil Cipta 

Media,  2002), h.41  
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a. Akan memudahkan anak didik dalam menerapkan ilmu yang 

dipelajarinya di sekolah.   

b. Akan memudahkan guru dalam mengevaluasi hasil belajar anak didik. 

Evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan seorang guru kepada 

anak didiknya untuk mendapatkan data sejauh mana keberhasilan 

mereka dalam belajar.  

c. Bila keteladanan dalam lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat 

baik, maka akan tercipta situasi yang baik. Lingkungan sekolah, 

keluarga dan masyarakat merupakan sebuah elemen terpenting dalam 

membentuk watak dan kepribadian anak didik.  

d. Keteladanan seorang pendidik akan tercipta hubungan harmonis antara 

guru dan siswa. Guru adalah mitra anak didik dalam proses belajar 

mengajar. Selain itu guru merupakan orang yang dihormati dan 

dianggap memiliki kelebihan dari mereka.30  

 

2. Kelemahan dari metode keteladanan adalah :  

a. Orangtua maupun guru merupakan orang yang diidolakan oleh seorang 

anak. Untuk itu mereka harus memiliki sifat yang baik. Namun jika 

mereka memiliki sifat yang tercela akan membentuk karakter anak  

menjadi orang yang perkepribadian jelek.31   

 

2.   Akhlak  

a. Pengertian Akhlak  

                                                           
30 Arief Armai.Op.cit., h.128 
31 Ibid 
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Dari sudut kebahasaan, akhlak berasal dari bahasa arab, yaitu isim 

mashdar (bentuk infinitif) dari kata akhlaa, yukhliqu, ikhlaqan sesuai dengan 

timbangan (wazan) tsulasi majid af’ala, yuf’ilu if’alan yang berarti al-sajiyah 

(perangai), ath-thabi’ah (kelakuan, tabi’at, watak dasar), al-‘adat (kebiasaan, 

kelaziman), al-maru’ah (peradaban yang baik) dan al-din (agama).32 

Sementara itu, Imam al-Ghazali (1059-1111 M) yang selanjutnya lebih 

dikenal sebagai Hujjatul Islam (pembela islam) mengatakan, akhlak adalah :   

 ْYَ ْو �َ#َوُ�ْ�ِري �ْنCُ�ُ$ِ ُدُر ا0َْ�َ.�ُل'ْ
َ �Cَ�ْ�َ #ٍ�َ�ِْ�ِس َرا �ٍ# اَْ�ُ�ُُق ِ�َ$�َرةٌ َ�ْن َھْ�َ�ٍ# ِ�! ا��6َ�&َ ِ�

 ِاَ�! ِ�ْ	ٍر َوُرْؤَ�#

Artinya : "Akhlak adalah ibarat prilaku yang konstan (tetap) dan meresap dalam 
jiwa, daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan wajar dan mudah 
tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.33 

 
Sejalan pendapat tersebut diatas, dalam mu’jam al-Wasith, Ibrahim 

Anis mengatakan bahwa akhlak adalah:  “Sifat yang tertanam dalam jiwa, 

yang dengannya lahirlah macam-macam perbuatan, baik atau buruk, tanpa 

memerlukan pemikiran dan pertimbangan”.  

Keseluruhan definisi akhlak tersebut di atas tampak tidak ada yang 

bertentangan, melainkan memiliki kemiripan antara satu dan lainnya. 

Definisi-definisi akhlak tersebut secara substansial tampak saling melengkapi, 

dan terdapat lima ciri dalam perbuatan akhlak, yaitu sebagai berikut:  

a. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang telah tertanam kuat dalam jiwa 
seseorang, sehingga telah menjadi kepribadiannya.  

b. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mudah dan 
tanpa pemikiran.  

c. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang timbul dari dalam diri orang yang 
mengerjakannya, tanpa ada paksaan atau tekanan dari luar.  

                                                           
32 Abuddin Nata, Akhlak Tasawuf, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), h. 1 
33 Mustofa, Akhlak Tasawuf, (Bandung, Pustaka Setia, 2005), h. 12 
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d. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan sesungguhnya, 
bukan main-main atau bersandiwara.  

e. Perbuatan akhlak adalah perbuatan yang dilakukan karena ikhlas semata-
mata karena Allah.34  

 
Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut bahwa  akhlak adalah suatu keadaan atau kebiasan atau kehendak 

seseorang yang dapat mendorong melakukan perbuatan baik atau perbuatan 

buruk tanpa berpikir terlebih dahulu. Jadi kalau pengertian akhlak 

digabungkan dengan pengertian karimah yang artinya mulia, maka arti akhlak 

adalah perilaku manusia yang mulia atau perbuatan-perbuatan yang 

dipandang baik atau mulia yang dibiasakan dan perbuatan yang dipandang 

baik atau mulia oleh akal serta sesuai dengan ajaran Islam (syar’i)  yang 

bersumber dari Al-Qurían dan Al-Hadist.35 

Sedangkan menurut al-Ghazali, berakhlak mulia atau terpuji artinya 

menghilangkan semua adat kebiasaan yang tercela yang sudah digariskan 

dalam agama islam serta menjauhkan diri dari perbuatan tercela tersebut, 

kemudian membiasakan adat kebiasaan yang baik, melakukannya dan 

mencintainya.36 

Menurut Hamka, ada beberapa hal yang mendorong seseorang untuk 
berbuat baik, diantaranya:  

a. Karena bujukan atau ancaman dari manusia lain 
b. Mengharap pujian, atau takut karena mendapat cela 
c. Karena kebaikan dirinya (dorongan hati nurani)  
d. Mengharapkan pahala dan surga  
e. Mengharapkan pujian dan takut azab Tuhan.  

                                                           
34 Abuddin Nata, Op.cit., h. 3-6  
35 Aminuddin, dkk., Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum, (Bogor: 

Ghalia Indonesia, 2002), h. 153   
36 Zahruddin AR dkk. Pengantar Studi Ahklak, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 

2004), h. 158 


